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Jag minns det fortfarande otroligt väl 
- min tredje dag på Chalmers. Det var 
en sval torsdagkväll i nådens år 2002, 
och dags för den första sittningen, som 
ju bekant hölls på första torsdagen en 
gång i tiden. Våra phaddrar hade visat 
oss runt på Chalmers och Göteborg de 
senaste dagarna, och sent på kvällen 
fick vi lära oss att åka brödback i Ol-
gas trappor. Det var mitt första steg in i 
studentlivet på Chalmers och våren ef-
ter blev jag sektionsaktiv, vilket jag har 
varit  sedan dess. Brödbacksåkningen 
är ett minne jag kommer bära med mig 
resten av livet.

Men nu är vi här till slut - nuva-
rande redaktionens sista nummer, och 
det nummer som firar Finforms 40-
årsjubiléum. Precis som utlovat blir det 
smockfyllt med nostalgiska djupdyk-
ningar, anekdoter och referenser till 
Förr. För mig personligen känns num-
ret extra viktigt, då det inte bara är mitt 
sista, utan även det (förmodat) sista jag 
gör som sektionsaktiv, efter fem år i di-
verse föreningar.

Numrets tema kommer nog knap-
past som en förvåning för någon. Som 
en person som förmodligen häver ur  
mig uttrycket oftare än genomsnittet så 
har jag då och då blivit frågad vad som 
egentligen menas med det på Chalmers. 
I ärlighetens namn så var det dock ald-
rig menat att bli dissekerat av en analy-
tiker, det är det kaotiska och till synes 
godtyckliga i resonemanget bakom var-
je uttalande som lockar. Man tar inte 
till sig det med förhoppning om att hit-
ta ett intrikat bakomliggande system, 
utan  på grund av tryggheten i att det 
finns något till synes godtyckligt som 
alltid tas som en given sanning av (så 
gott som) alla du pratar med. Uttrycket 
handlar inte om festerna, människorna 
eller upptågen, då de (med visst brus) 
håller sig på en konstant god nivå. Nej, 
det går inte att beskriva perfekt i ord 
då det är en känsla, en sinnesstämning 
och ett stilla konstaterande. Det hand-
lar inte om att man hade roligare förr, 
det handlar om okunskap. Det handlar 
om ungdomens naivitet, som trots alla 
otaliga spottloskor i ansiktet, fick en 

att tro att världen ändå kanske skulle 
fungera som en feelgood-film från för-
nämsta Hollywood-bolag. Den utopin 
inträffade aldrig. Det handlar om att 
vakna upp varje dag och inse att även 
om du är precis lika dum, dummare 
eller till och med smartare, så kan du 
aldrig göra vägen dit du har kommit 
ogjord. Det handlar om bitterhet kring 
alla dåliga beslut och vetskapen att 
hur korkat det än är så kommer du att 
älta dem till en viss minimigrad så att 
du fattar ytterligare ett korkat beslut. 
Projekten du skulle påbörjat för flera 
år sedan, som känns för sena att starta 
med idag, kommer kännas ännu mer 
ångestfyllda om ett år. Det enda som 
förändras är att man blir ett år äldre. 
Det är då den finns där som en utväg, 
och man förstår med ens precis vad pa-
teterna menade när de uppmanade till 
att respektera uttrycket, komplett med 
den blicken som bara kan komma från 
upplysning den hårda vägen. Det är en 
Trygghet, en Frälsning, och en natur-
konstant. Det är En Sanning för alla 
som trampar vatten i ödemarken: Det 
Var Så Mycket Bättre Förr.

Med kärlek,

Kristofer Weidow
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Mattias Tjus
Solmaz Malek

Redaktionen dissar…

Bloggar
Jag tycker att personen som 
uppfann web-loggen, denna 
helt offentliga dagboksform, 
”blogg”, borde straffas på 
samma premisser som spam-
mare. Vart man än vänder 
sig på internet så träffar man 
på otaliga ”bloggare”. Hä-
rom dagen försökte jag leta 
efter ett tips för att lösa ett 
problem jag hade med min 
dator – hela första träffsidan 
på google gav bloggar där di-
verse mer eller mindre begå-
vade människor ”tyckte till” 
om problemet men inte en 
enda av dom gav någon som 
helst indikation om lösning 
utan de gav bara utlopp för 
sin bitterhet över det hela. 
VARFÖR ens skriva om det 

då? eller framför allt – varför 
ger google sådana träffar?
Visst, jag måste erkänna att 
vissa bloggar är klockrena 
och underhållande samti-
digt som de ger viss intres-
sant fakta (sa någon focs-
news?) men när ”blogga” ger 
fler träffar än vad det högsta 
beslutande organet i svenska 
staten, ”riksdagen”, tycker 
jag att det är något som gått 
snett.

Nu måste jag avlsuta med 
att tacka just Dig för att Du 
tog tid att läsa min pappers-
version av blogg!

att dra på smilbanden och 
har man en gång sett Natt-
sudd skäms man vid tanken 
på talkshows. Helt apropå 
gjorde den politiska satiren 
tusen gånger bättre än Par-
lamentet eller Hej Baberiba. 
Framförallt gjordes Joelbitar 
och Ika i rutan på 80-talet, 
och det är inte fy skam!

90- och 00-talet kunde 
stoltsera med Varan-TV, 
Glenn Killing samt Voxpop 
med Magnus ”fem fingrar i 
håret” Karlsson men myck-
et mer har tyvärr inte den 
svenska TV-underhållning-
en presterat på senare tid 
som håller måttet. Och vad 
är då slutsatsen kära vän-
ner? Jo, att SVT var mycket 
bättre förr. (Någon mer som 
saknar Arne Weise och Ett 
med naturen?)

Svensk TV-underhållning
När jag var liten (innan mu-
ren föll) så gick det faktiskt 
bra program på SVT, som ju 
alla vet hette Kanal 1 och TV 
2 på den tiden (dvs Förr, när 
det var Bättre). Bland exem-
plen återfinns dramaserier 
som Rädda Joppe – död eller 
levande  för de små, Kråsnå-
len för de äldre och Dårfin-
kar & Dönickar för fjorti-
sarna som även hade Bullen 
att leda dem på rätt väg in 
i vuxenlivet. Vad har de nu 
för program att ty sig till när 
föräldrarna inte räcker till? 
Inte vet jag. Videobeat och 
Tropicopop visade häftiga  
musikvideos och Röda Trå-
den med Pekka Heino slog 
alla nuvarande frågesports-
program med hästlängder. 
Vem tycker för den delen 
inte att Notknäckarna var 
roligare än Så ska det låta?. 
Gäster med gester fick oss 

With apologies to The Who, med benäget tillstånd av xkcd.com
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Kristofer Weidow

Klåpare, jämställdhetsut-
bildningar, uppförandeko-
der, presens, futurum, po-
litisk korrekthet samt fan 
och hans moster
I sista numret är det lägligt 
att vräka ur sig så mycket 
rabiat dynga man bara kan, 
för “man vet aldrig när det 
blir roligt nästa gång” som 
Kjell Bergqvist sa i filmen 
Den Bästa Sommaren. I van-
liga fall har vi haft en strikt 
regel i redaktionen att inte 
uppta mer än en fjärdedels 
sida i sin spalt, men efter-
som en stor del av nämnda 
redaktion har varit klåpare 
och inte skickat in sin spalt 
den här gången kan jag 
breda ut mig riktigt ordent-
ligt och samtidigt skicka en 
känga till de som inte klämt 
ur sig någonting.
   Ytterligare en klåpare är 
redaktionens före detta 
maskot MC Hammer, som 
vägrar svara på våra mail. Vi 
hade velat göra en intervju 
med karln, men han var tyd-
ligen för upptagen för att ge 
tio minuter av sin tid åt sina 
sju kvarvarande fans.
   Vi kan istället raskt gå vi-
dare och såga hela konceptet 
med jämställdhetsutbild-
ningar som, åtminstone i 
den form jag stött på dem, 
mest försöker åtgärda ett 
problem genom att folk ska 
dölja sina åsikter och värde-
ringar och spela olika per-

Redaktionen dissar…

soner enbart på grundval av 
könsfördelningen i rummet. 
Är det verkligen lämpligt att 
dölja de sidor hos folk som 
kan uppfattas som sexis-
tiska? Om målet är ett öpp-
nare och ärligare samhälle 
så skjuter jämställdhetsut-
bildningen sig själv i foten.
   När vi ändå snackar om 
jämställdhet så har ett riktigt 
uselt dokument nu införts 
på sektionen, som kallas 
Uppförandekod. Förutom 
att potentiellt förbjuda alla 
sånger ur sjungboken (jag 
garanterar att det för varje 
sång går att finna minst en 
grupp som kan uppleva den 
som stötande eller kränkan-
de) så säger den explicit att 
nakengyckel är en dålig idé. 
Här är någonting som man 
egentligen inte får säga: Jag 
tycker nakengyckel, och 
anekdoter om gamla na-
kengyckel, kan vara hejdlöst 
skojiga. Jag vill inte behöva 
be om ursäkt för att jag 
tycker det: Att någon går in 
på en sittning för samtliga 
NollK och kör Pripps Gul, 
Pripps Brun är faktiskt hys-
teriskt roligt. Kanske just 
för att det är opassande. Nej, 
politisk korrekthet är tyr-
rani med hyfs som Charlton 
Heston så vist en gång sade.

Något som borde prio-
riterats före Uppförande-
koden är istället en första 
förbands-låda i Focus (i 

skrivande stund så sitter en 
redaktionsmedlem och stor-
blöder efter att ha slagit sön-
der en tånagel på en tröskel, 
och några plåster finns inte 
här).
   Nej, det är illa ställt med 
sektionen av fler anledning-
ar än den ofta omnämnda 
dåliga stämningen. Förr 
var det bättre och ju förr 
desto bättre. Därför har vi 
förresten lagt in det allra 
första numret av Finform, 

från nådens år 1968, i tid-
ningen. Notera att man i 
gasque-reklamen stoltserar 
med att det inte bara kom-
mer finnas sådana features 
som ’’Orkester’’ och ’’Dans’’ 
utan även ’’Flickor’’. Vad 
säger jämställdhetspolicyn 
om denna exploatering av 
kvinnor som en säljande an-
nonsvara egentligen? 

Nej, nu räcker det för 
mig. Tack till alla, för allt. 
Vi ses på omsitsarna.

90’s Flowchart, med benäget tillstånd av xkcd.com
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Hallå!
Senast jag skrev var det mörka tongång-
ar. Många timmar ägnades åt långa 
möten för att diskutera hur sektionens 
struktur kunde medföra att folk for 
illa. Ska sanningen fram var det inte 
det minsta roligt, men jag tror att det 
var helt nödvändigt. F-utbildningen är 
tillräckligt jobbig som den är med högt 
tempo och svårt innehåll utan att nå-
gon ska behöva känna sig illa till mods 
av anledningen att de inte trivs med det 
sociala livet runt omkring. Jag är glad 
att kunna säga att sedan min förra krö-
nika känner jag att folk på sektionen 
har blivit mer benägna att säga ifrån 
när de tycker att något är fel, något jag 
tror alla uppskattar då det oftast hand-
lar om obetänksamhet om hur ens eget 
beteende och ordval uppfattas av andra 
(jag talar här av egen erfarenhet). 

När vi i styret analyserat situatio-
nen på F har vi för det mesta kommit 
fram till att stämningen är familjär och 
mysig. Problemet är kanske snarare att 
den egentligen är lite för familjär och 
att man tar för givet att man känner 
alla och vet hur alla känner och reage-
rar. Ett enkelt exempel är matkrig på 
en sittning, något vissa tycker är alla 
festers höjdpunkt, andra tycker är det 
mest irriterande som finns och sen hela 
skalan där emellan. Ett annat är lite 
grövre skämt, ett område där det är lätt 
hänt att man går över någon annans 
personliga gräns utan att man själv ens 
tar notis om det då allt bara är på skoj. 
Här börjar jag tassa in på lite knepigare 
område då livet skulle vara bra mycket 
tråkigare om det enda roliga man fick 
säga skulle vara lämpat för barndomens 
Bolibompa, men jag tror det behövs en 
ökad medvetenhet på många håll att 
alla inte umgås på samma sätt, och att 
vi på F måste kunna göra plats för alla.

Det vi ständigt återkommer till är 
alltså omedvetenhet, så vad har vi då 
tänkt göra åt det? Vår första åtgärd är 
att vi i höst ska arrangera en jämställd-
hetsutbildning för våra sektionsaktiva, 

något som gjordes för två år sedan men 
tyvärr inte blev av ifjol. Den andra 
åtgärden är att vi upprättat ett poli-
cydokument för hur sektionsaktiva ska 
bete sig. Det känns tråkigt att det ska 
behövas, men svårigheterna med att 
hitta en formulering som ens de elva 
personerna i styret kunde enas om vi-
sar att det trots allt finns ett behov av 
gemensamma riktlinjer då frasen ”sunt 
förnuft” betyder olika saker för alla.

Då detta är min sista krönika som 
sektionsordförande så vore det väl näs-
tan tjänstefel att inte sammanfatta året 
som gått lite. Vi i styret hade ambitio-
nen att rusta upp Focus och köpa in en 
ny fana. Efter tre fatala misslyckanden 
hade jag faktiskt gett upp om fanan, 
men till slut lyckades sektionsmötet 
enas om en modell, så till nästa noll-
ning kommer sektionen kunna stolt-
sera med en ny fana. Upprustningen 
av Focus blev däremot inte den succé 
vi hoppats på, delvis på grund av att 
vi missbedömt kostnaden, delvis på 
grund av dålig planering och framför-
hållning. På den positiva sidan måste 
däremot nämnas att våra studieplatser 
blivit bättre då vi inte förlorat några 
utrymmen och Fysikbiblioteket just 
nu fräschas upp. Fysiks alumnifören-
ing kommer förhoppningsvis också 
att komma igång efter några år i träda, 
något som kan bli guld värt för oss 
studenter genom möjligheter att bilda 

kontaktnät och få inblick i vårt fram-
tida arbetsliv. Jag hoppas också att de 
många timmar vi lagt på de negativa 
stämningar som kom fram i vintras 
kommer att ge frukt på lite sikt och bi-
dra till att alla i framtiden ska känna 
sig trygga och välkomna på F.

Jag ber att få önska alla en glad som-
mar, lycka till på tentorna och tacka för 
i år.

Johan Hillergren

Foto: Solmaz Malek
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Hej!

Till att börja med vill jag säga att det 
är trevligt att så många kommit på de 
senaste cocktailpartyna, det har på 
flera sätt uppstått givande diskussioner 
om och kring utbildningen, hoppas ni 
tycker samma sak.

En sak som är lite relaterad till det 
som diskuterats är att Peter Apell kom-
mer genomföra en kartläggning av 
utbildningens kommunikativa inslag 
och se hur man kan knyta ihop dom 
bättre för att ge en mer strukturerad in-
lärningskurva vad gäller redovisningar 
och projektarbeten. Detta känns väl-
digt positivt och kan nog leda till en 
förbättrad utbildning.

Sen SNF införde det internetba-
serade utvärderingssystemet i höstas 
så har antalet svaranden på enkäterna 
minskat till ca 50% av de registrerade 
på kursen. Det tycker vi är lite lågt och 
för att försöka bättra på det kommer vi 
under den här läsperioden lotta ut bio-
biljetter bland de personer som svarar 
på enkäten. Det går till så att man i 
samband med enkätsvaret skriver in sitt 
namn. Systemet kopplar inte namnet 
till svaren på enkäten så ingen kommer 
kunna se vem som skrivit vad. Därefter 
lottar vi bland listan av namn och delar 
ut två biobiljetter per kurs. Så svara på 
alla enkäter så har ni större chans att 
vinna. Till er som svarar på enkäterna 
kan vi berömma antalet kommentarer 
som kommer in, detta underlättar ut-
värderingarna väsentligt.

En annan sak som vi jobbar med nu 
är att utvärdera masterprogrammen. 
Framförallt att undersöka så att de pro-
gram som är associerade till oss sköter 
sin interna utbildningsbevakning och 
att studenternas åsikter tas tillvara. För 
er som snart ska börja på ett masterpro-
gram kan det vara bra att veta att alla 
masterprogram har en studienämnd 
associerad till sig, så även om det inte 
längre är studienämnden som direkt 
hanterar utbildningsbevakningen så 

kan man ändå vända sig till oss eller 
aktuell studienämnd/styre och rappor-
tera missförhållanden.

Under året har det skett ett miss-
lyckat försök med anonyma tentor för 
oss, detta har administrationen dragit 
lärdom av, och från och med oktober 
(då samtliga tentor på chalmers skall 
skrivas anonymt) ska saker och ting 
fungera smärtfritt, något SNF ser fram 
emot.

En annan glad nyhet är att under 
sommaren ska GD-salen restaureras, 
detta leder förhoppningsvis till en 
jämnare temperatur och bättre benut-
rymme.

Som vanligt är man välkommen 
att prata med någon av oss i SNF (titta 

gärna på vilka som är med i SNF på 
SNF-hemsidan) om det är något man 
känner att vi behöver veta eller ta tag 
i. Alternativet att maila oss anonymt 
finns ju också.

Niklas Jakobsson
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Martins mening
Kära F-teknologer!

En kort hälsning denna gång från er 
programansvarige, som försöker ku-
rera sig från en mystisk virusinfektion 
jag ådrog mig... nåja, en liten förkyl-
ning med huvudvärk, med det lät mer 
intressant så. Så jag får prioritera sömn 
framför en lång spalt. Till råga på allt 
råkade jag få för mig att frisera min for-
sythia när jag skulle sätta mig att skriva 
detta, och när jag väl satte mig fastnade 
jag av misstag på focsnews.com istället 
för att skriva. Så, kort, alltså.

Nåja, det är vår och sommar om 
vartannat, och för egen del börjar jag   
se fram emot att få litet mer tid över ef-

ter ansökningar om pengar, möten om 
det ena & det andra, ditt & datt och 
annat som tar tid. Men förstås också 
en massa roliga saker som att undervisa 
mekanik och handleda kandidatarbete, 
konstruktion av antagningsprov, och 
ett  intensivt och stimulerande besök 
av Edward Witten. I min snara framtid 
hägrar resor till Sydkorea och Serbien, 
en Schubertkonsert och semester med 
tid för sol och bad och forskning. Ef-
tersom läsåret närmar sig sitt slut vill 
jag passa på att tacka alla aktiva i styret,  
(gamla och nya) nollK, SNF, FARM, 
FREK m.fl. som jag har haft förmånen  

att få samarbeta med, samt även alla 
andra som kommit för att prata om sa-
ker man tyckt varit bra eller dåliga. Ni 
är fantastiska, och alla initiativ är hur 
värdefulla som helst. En speciell eloge 
förstås till Marina, som fick Chalmers 
jämställdhetspris för att hon började 
prata om saker, och alla andra som vå-
gar vara på tvärs på ett eller annat sätt. 
Ni vet vilka ni är bättre än jag.

Tag hand om varandra. Glöm inte 
att äta glass. God natt.

Martin Cederwall
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Här följer en kort sammanfattning av 
sektionsmötet 2008-05-06.
Mötet som denna gång hölls i HA4 
öppnades strax innan halv fyra av Jo-
han Hillergren som snabbt lämnade 
över till dagens talman Magnus Våge.

Efter de sedvanliga formaliteterna 
så följde ett helt gäng meddelande. De 
mest noterbara var att alla skåp runt 
om i huset kommer markeras med 
buntband och de som inte har fått ban-
den bortplockade innan sommarens 
slut kommer att klippas upp.

F-styret presenterade också en verk-
samhetsplan inför det kommande året.

En stående punkt på sektionsmö-
tena de senaste två åren har varit valet 
av ny fana.

På förra mötet kunde så äntligen 
starfältet skäras ner till fyra kvarvaran-
de förslag. Efter en kort presentation av 
de kvarvarande förslagen så kunde vi så 
äntligen ta ett beslut om att välja en ny 
fana.

F-styret hade lagt en proposition om 
att på försök sponsra SNF med lunch 
till sina lunchmöten för lp 1 nästa år. 
Propositionen bifölls. På mötet i läspe-

riod 3 bordlades en motion om att in-
förskaffa häfvutrustning till sektionen. 
Den motionen bifölls denna gång med 
tillägget att max 7000 kr fick tas till in-
förskaffandet.

SNF hade även lagt en motion om 
att sektionen skall sponsra utlottning 
av biobiljetter bland de som svarar på 
kursutvärderingsenkäterna. Sektions-
mötet tyckte det var en bra sak och bi-
föll motionen. DP hade även de lagt en 
motion. Den gick ut på att utrymmet 
i Skrubben som F6 och DP tillsam-
mans disponerar skulle struktureras 
om. Mötet ansåg dock att frågan bäst 
skulle lösas internt mellan F6 och DP 
och inte var något som behövdes tas 
upp här och den avslogs därmed.

Fokus under detta möte låg dock på 
inval till en hel mängd sektionsposter 
varav det nya F-styret var den stora 
punkten. Till ny sektionsordförande 
valdes Mats Svensson. Mats har tidi-
gare varit med som öhl- och spritchef i 
F6. Han ser fram emot att arbeta vidare 
med integrationen av det nya program-
met i teknisk matematik samt börja 
förbereda sektionen inför kårobliga-

toriets avskaffande. Till övriga poster 
i kärnstyret valdes Karin Elam, Erik 
Gallneby, Mikaela Holm och Niklas 
Jakobsson.

Ut över styret så valdes det även in 
nytt folk i Focumateriet, valberedning-
en, SNF, FARM, Finform, F6, DP, 
Fanfareriet, Spidera samt nya revisorer.

Dumvästen gick denna gång till 
Mia Romare för att hon när hon som 
asp städade DP-rummet lyckades välta 
ett originaldokument över DP:s ska-
pande, samt ett gäng krönikor ner i 
skurvattnet på golvet från en hylla.

Strax efter 23 så avslutades så detta 
ovanligt snabba valmöte. Ett stort grat-
tis till er som blivit invalda och väl mött 
på nästa möte!

Jakob Andersson
Sekreterare, F-styret

För ett alternativt sammandrag från sek-
tionsmötet, samt i allmänhet objektiv, 
korrekt och välskriven rapportering av de 
mest relevanta nyheterna från sektionen 
så rekommenderas FocsNews.com (reds. 
anm.)
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Lodrätt: 

1. Hängde i trapphuset 
2. Avdelning 
3. Skulle Fermat haft bredare 
4. Sitter på tröjan 
5. Utförsäljning 
6. Kommun 
7. Används för identifiering på avstånd 
8. Stormavdelning 
9. Bete  
10. Tunna skivan 
11. Riktning 
12. Utbölad 
18. Fås hemma och i skolan 
19. Obstinat 
23. Var känd knut 
27. Välvillig 
28. Olyckligt tillstånd 
30. I norra Italien 
31. Kårstyrelsedel 
34. Possessivt pronomen 
36. Ungefär 6 miljarder elektroner per 
sekund 
39. Fransk kungamördare 
42. Om subatomärt tillstånd med 
lägst energi 
43. Matematiker och mordoffer 
46. Äventyrarnamn 
47. Kan badrum vara 
49. Snälla sådana är snabba 
51. Från västra Sahara 
52. Internet 
55. Informationsmaskin 
58. Obeslutsamhet 
60. Praktiserat 
62. Leva 
65. Substanserna 
67. Härdade 
69. Med WC 
70. Resistivitetsmått 
72. Behandling 
74. Ej genomskinliga 
75. Slänga 
77. Fixa 
80. Träd 
82. För svin 
84. Hål 
85. Uppskattning 
87. Rollspelsbolag 
88. 0,1602 Joule 
91. Tokelau 

Vågrätt: 

1. Sysslade inte Rutherford med  
13. Sakinriktat 
14. Antik domstol 
15. Korsordslik 
16. Helt medellösa 
17. 42 
20. Grundämne 
21. Avstå 
22. Hjärtströmkurva 
24. På peruanska vehiklar 
25. Mätes vridmoment i 
26. Blek 
29. På stereotyp gutt 
32. Juniperus communis 
33. Magnetisk vätska 
35. Utan respekt 
37. Gauss-ekvivalent 
38. Fiskar 
40. Metall tillika skiva 
41. Rensa kran 
44. Tjänare 
45. Döljandes onda plander 
48. Nationalskald 
50. I överförd betydelse parallella 
53. Otal 
54. Ejderhonan 
56. Med orsak tidigare 
57. Diet för små 
58. Grafikstandard 
59. Under tomtarnas är det tyst i 
husen 
61. Fångö 
63. Vinkelbeteckning 
64. Förmiddag 
66. Folk i Bengali 
68. Sökes för ekvation 
71. Omoget 
73. Oönskat i rabatt 
74. Procenteri 
76. Likgiltiga 
78. Utan turer 
79. Fantasykliché 
81. Kommer man förhoppningsvis till 
83. Gör munskänk 
86. Hovdjur 
89. På batteri 
90. Firas i Alingsås 
92. Kvart på Chalmers 
93. Kräva 
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Har du varit på en sittning som spå-
rat ur? Kanske har någon dragit av sig 
kläderna, skadat sig, eller gjort något 
annat som kan upplevas som dumt? I 
så fall är du inte ensam, ty på Chal-
mers finns det en rik tradition av skrö-
nor och berättelser om gyckel som av 
någon anledning (som av en händelse 
oftast att det var nakna kroppar in-
blandade) inte gick hem hos publiken. 
Finform listar ett gäng påhitt som 
många helst vill glömma:

Konsten att hantera stress
Det tidiga 90-talet innehöll ett turbu-
lent år för en av Chalmers många PR-
föreningar. Under en bortafest i Lund 
hade föreningen utfört ett gyckel som 
Lunds kårtidning hävdade innehöll 
onani (enligt föreningen själva så var 
det “Helikoptern” med en tillhörande 
sång som hade utförts), vilket hade gett 
föreningen, och Chalmers, ett skamfi-
lat rykte.
   Det var detta föreningen hade i ryggen 
när det så blev dags för övningssittning 
för en annan sektions nollor. Nämnda 
förening var inbjuden till det övnings-
häfv som skulle äga rum efter inmun-
digad måltid, men råkade komma lite 
tidigt. En smått briljant formulering i 
D:s sektionstidning beskriver det som 
hände sedan med att föreningen upp-
levde det som att de “...fick starkt tryck 
på sig att göra ett gästgyckel”. [Devisen 
#3 - 94]. Föreningens sätt att handskas 
med detta tryck blev att utföra ett anal-
häfv, ett nakengyckel av grövre modell,  
inför ögonen på de, minst sagt, förvå-
nade nollorna.
   
Sektionsmötet får alkoholförbud
Många gyckel som blev “sådär” är till 
del offer för omständigheter och då-
lig timing. Så var även fallet med det 
gyckel som föranledde ett många år 
långt alkoholförbud på Fysiks sek-
tionsmöten. En förfriskad medlem 
av sektionen var på väg hem från en 
sittning och snubblade mer eller min-
dre in på ett pågående möte, där han 

upplevde stämningen som allt annat än 
uppsluppen. I ett försök att liva upp sa-
ker och ting åkte därför byxorna av och 
“Helikoptern” utfördes, varefter gyck-
laren gick hemåt, nöjd med sin insats 
för sektionens välmående.
   Tyvärr var det så att det inte var ett 
vanligt möte med studentikosa motio-
ner och långsamt tragglande av stad-
gar, utan ett extrainkallat möte med 
anledning av att man precis var på väg 
att avsätta hela SNF. När det började 
gå rykten om att det under mötet med 
så allvarliga beslut hade funnits delta-
gare som var så praktfulla att de hade 
nakengycklat blev det mycket upprörd 
stämning, vilken inte lindrades när 
man försvarade sig med rättelsen “det 
var faktiskt bara en person som gjorde 
helikoptern”. Ett hastigt fattat beslut 
blev således att förbjuda alkoholintag 
under framtida möten, ett beslut som 
alldeles nyligen har upphävts.

Simon Carlsson begår harakiri
Simon Carlssons gyckel är något unikt 
i denna lista. Till att börja med så är 
gycklet det enda som inte åtnjuter ano-
nymitet, men för en F:are så framstår 
det som poänglöst att skydda identite-
ten på de inblandade, då detta gyckel ju 
faktiskt är ett av de få som levt upp till 
epitetet “så bra att det kommer skrivas 
sånger om det”. Dessutom är det en av 
de mest välkända incidenterna i listan, 
och det enda som inte är en form av na-
kengyckel.
   Den som mot förmodan inte hört ta-
las om gycklet får här en kort beskriv-
ning: Simon Carlsson och hans glada 
phaddergrupp var på en phadderomsits 
i gasquen, och hade tänkt sig ett festligt 
meta-gyckel. Två personer ur phadder-
gruppen skulle sjunga en riktigt dålig 
sång, för att locka fram “Det finns 
inga dåliga gyckel”-rop, varvid Simon 
skulle ställa sig upp och vråla att det 
här gycklet var så dåligt att han förlo-
rat ansiktet och därför måste begå ri-
tuellt självmord, s.k. harakiri. Allt gick 
som planerat, och Simon stötte med 

våldsam kraft en kniv genom den på 
förhand preparerade pizzakartongen 
fylld med ketchup som fanns innan-
för tröjan. Tyvärr var nyckelorden just 
“våldsam kraft” och “pizzakartongen”, 
en kombination som de flesta i nyktert 
tillstånd kan förstå inte kommer att 
leda till annat än att kniven åker rakt 
in i magen. Gycklet lyckades alltså över 
förväntningarna, och när väl publiken 
blev varse att karln faktiskt låg och 
blödde från ett äkta sår i magen så blev 
det ambulansfärd och en på snudd le-
gendarisk anekdot.

Väldukad omsits
Under tidigt 2000-tal arrangerades en 
omsits för alla gamla PR-föreningar. 
Festen avlöpte som väntat, med rejäl 
fylla, oanständigheter och ett ordent-
ligt avdrag på depositionsavgiften. Men 
det var först dagen efter som kvällens 
mest (eller minst) genomtänkta gyckel 
uppdagades. Bilder dök nämligen upp 
från dukningen av sittningen, där en 
person tydligt syntes olla de tallrikar 
som sedan maten serverades på. Stort 
ramaskri och en hätsk debatt om hur 
det egentligen stod till i huvudet hos 
den arrangerande parten. Gycklet är 
en i raden av anledningar till att för-
eningen i fråga senare under året fick 
öknamnet “Chalmers rövhål”. 

Bastureglerna ändras
Nollningens bastukalas är en klassisk 
fest som uppskattas av såväl nollor som 
föreningsaktiva och deras pateter (som 
fram tills för bara något år sedan, då 
förbud mot det infördes, spenderade 
större delen av förfesten sittandes på 
taket med öl och ägg i nävarna).Ett 
ödesdigert år blev det dock lite väl fest-
lig stämning hos vissa deltagare, och 
kulturkrocken mellan 70-talets fri-
gjorda sexualitet och avslappnade syn 
på nakenhet och modern tids återgång 
till att inte visa könet för kompletta 
främlingar var ett faktum. Kalaset blev 
mest känt för ett enskilt gyckel, den så 
kallade Fiskpinnen, i vilket en naken 

          Gyckel som blev ’’sådär’’

fortsättning på nästa sida
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Ja nu sitter jag här i sportstugan och lä-
ser i vår krönika och är inte riktigt vid 
mina sinnens fulla bruk. Men jag ska 
ändå försöka sammanfatta vårt år sam-
tidigt som våra aspar sitter och läser om 
the Jungle Hunk.

För ett år sen var vi oförstörda as-
piranter, sen blev vi Djungelpatrullen. 
Förväntansfulla, ansvarsfulla, lekfulla 
och bakfulla väntade vi in nollorna i 
somras. Nollorna fick uppleva arr som 
de sent kommer att glömma. För att få 
en bra start så inledes en vecka av caps. 
Synd bara att ölen tog slut så snabbt. 

Caps, caps, caps.
Vi har vart med och ordnat fem 

pubrundor, vilket har varit bland det 
roligaste vi gjort enligt mig. Det vär-
mer i hjärtat att höra ”Fysik, det är ni 
som har så goda drinkar och shots”.  
Det här är något som jag hoppas hål-
ler i sig.  

Mera caps, caps, caps.
Vi åkte upp till Luleå och lekte i 

snön med studenter från halva Sverige. 
Där upplevde vi sådant vi nog aldrig 
skulle ha fått uppleva någon annan-
stans. Som grädde på moset så vann 
vi alltihop, utan att riktig veta hur det 
gick till. 

Caps, caps, caps.
Djungelpatrullen tycker om att hål-

la kontakt med sina företrädare vilket 
gör att vi bjuder till omsits fyra gånger 
om året. I år var det lite speciellt efter-
som vi firade 20 år. Detta resulterade 
i ett 20-års-jubiléum för ca 60 perso-
ner. Jubiléet varade i två dagar och var 
enormt mäktigt.

Sen har vi då capsat lite. 
Så gott som varje fredag har vi ar-

rangerat DuP. ByggDuP, då alla satt 
som små barn runt legot. IrishPub med 
två liveband och folk från flera sektio-
ner på besök. Många klockrena DuPar 
och många temaidéer som inte blev av.

Som förening så har vi tyckt att det 
är viktigt med teambuilding. Vi har 

Djungelpatrullen
åkt ut i skogen utan vatten och el. Vi 
har varit bland vanliga människor och 
ätit ute. Den enda regeln var att inga 
chalmersregler gäller.

Nu sitter vi själva här och har asp-
ning och på tisdag väljs de nya in, de 
kommer aldrig med. När det här kom-
mer ut så finns det en ny patrull som 
är oförstörda och redo för ett års tjänst. 
Till dem så önskar jag all lycka och att 
de njuter av sin tid, snart så är den slut.

Text: Sofia Rahiminejad, Överflö 
Djungelpatrullen 07/08 

person gjordes om till fiskpinne med 
hjälp av ägg och ströbröd. 
   Vad som egentligen hände, och vad 
folk tog illa upp av är tyvärr för många 
höljt i dunkel, mycket tack vare att   GP:
s artiklar i ämnet var inkorrekta (man 
började exempelvis med att hävda att 
den anordnande föreningen enbart ac-
cepterar män som medlemmar, vilket 
aldrig har stämt). Även om fiskpinne-
gycklet i sig inte var den utlösande 
faktorn, eller ens inblandad i de hän-
delser som ansågs allvarliga, så fick det 
i media symbolisera hela incidenten, 
vars slutresultat blev två löpsedlar, tre 
förstasidor, en sedermera nedlagd för-
undersökning om sexuellt ofredande 
samt för evigt ändrade basturegler där 
bastubadet blev förlagt till innan mid-
dagen och begreppet “badkläder på, 
annars gå” infördes.

Definitionen av att vara naken
Sedan gammalt finns det en regel som 
säger att man inte får vara naken på 

gasquen. Hur denna regel uppkom för-
täljer inte historien, men en salig kväll i 
början av 2000-talet så insåg två med-
lemmar i föreningen som sedermera 
blev känd som ’’Chalmers rövhål’’ att 
så länge man har hatt och skor på sig 
så är man ju inte naken. Det tillfälle 
som valdes för att prova denna utstyr-
sel var, oberoende av hur man ser på 
saken, extra intressant då det inte var 
en Chalmers-förening, utan GU, som 
anordnade gasquen. Detta innebar att 
extra många icke-chalmeristers för-
sta intryck av Chalmers var två herrar 
iförda endast skor och hatt (och kan-
ske strumpor) som stod och drack öl i 
baren. Tilltaget väckte stor vrede hos 
GFK, och det ryktas om att de inblan-
dade hamnade i disciplinnämnden.

NollK får gå i livets hårda skola
När det arrangerades fest för samtliga 
nyvalda NollK för drygt ett år sedan 
så valde man att förlägga sittningen på 
samma kväll som en av de phaddergrup-

perna med högre alkoholkonsumtion 
än genomsnittet hade en omsits i när-
heten. Detta tänkte phaddergruppen i 
fråga fira med ett festligt nakengyckel, 
kallat »Pripps Gul, Pripps Brun«, där 
man försöker rena en flaska Pripps Blå 
genom att först hälla den över könsor-
ganet eller över stjärten (Pripps Brun) 
och ner i ett glas som sedan dricks upp 
av en assistent. I teorin är detta enda 
sättet att göra ölen dricksduglig, men 
sittningsdeltagarna tyckte att tilltaget 
var särdeles opassande. Arrangerande 
NollK försvarade senare sitt val att inte 
avhysa gästgycklarna med citatet ’’Han 
är ju rätt stor, och när han har fått av 
sig kläderna är man inte helt sugen på 
att gå fram och försöka lyfta bort ho-
nom’’.

Text: Kristofer Weidow

fortsättning från förra sidan
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I april 2008 flyttar rymdgruppen till 
större och ljusare föreningslokaler i V-
husets källare. Ja, ni hörde rätt! Chal-
mers Rymdgrupp (CAC) flyttar ut 
från kårhuset som de har varit i sedan 
december 2002.

Hur kom det att bli så här? Detta hade 
sin början julen 2007. Då fick rymd-
gruppen en förfrågan från kårstyrelsen 
om de ville dela lokaler med Chalmers 
Robotförening (CRF) och Chalmers 
Datorförening (CD) utgörande av en 
samlingslokal, verkstad, samt förråds-
utrymme. Stort, volymöst och ljust. 
För rymdgruppens styrelse som delade 
lokal med Chalmers Sångkör i kår-
huset, ett rum ställvis med skåp, soff-
grupper, kylskåp, barbänk och piano 
kändes detta som en eufori. Under de 
kommande månaderna tog rymdgrup-
pens styrelse ställning för flytten och 
tackade ja till erbjudandet.

Med rymdgruppens aktuella verk-
samhetsprofil med studiebesök, gäst-
föreläsningar, dokumentärvisningar, 
pubar som företagssittningar så kan 
en verkstad företrädesvis verka vara 
överflödigt. För Robotföreningen dä-
remot är en verkstad absolut närmast 
dess livsnerv och utgör kärnan för sin 
verksamhet. Men en verkstadsmiljö är 

dock inte helt främmande för rymd-
gruppen. Vid två tillfällen har rymd-
gruppen varit inne på liknande verk-
samhet, ett raketexperiment byggdes 
och skickades upp våren 1987 ombord 
på en MASER-raket från Esrange. Ett 
annat var ett försök till ett satellitmota-
garprojekt. Men sedan början av 1990-
talet har denna typ av verksamhet legat 
nere.

Orsakerna till nedläggningen av 
projekten är flera, delvis finansiera, del-
vis engagemang, delvis bristen på kun-
niga medlemmar. Kunniga medlem-
mar lämnar föreningen förr eller senare 

och utan projekt förs 
inte deras erfarenhet 
vidare. Men så i bör-
jan av 1998 i sam-
band med ombygg-
nation av F-husets 
lokaler kom den sista 
dödsstöten. Rymd-
gruppen blev av med 
sin föreningslokal. 
Detta innebar ganska 
snabbt att denna typ 
av verksamhet var 
närmast uteslutet att 
driva.

Allt rymdgrup-
pen ägde packades 
ned i flyttlådor. Un-
der våren 1998 för-

Chalmers Rymdgrupp

varades rymdgrupppens flyttlådor i 
sal FL62 i F-huset som var temporär 
förvaringslösning. Så gick sommaren. 
Framåt hösten 1998 hade lokalfrågan 
ännu inte lösts. Ersättningslokal hade 
inte heller blivit utlovad. Men rymd-
gruppens flyttlådor kunde inte längre 
stå kvar i FL62 eftersom undervisning 
skulle ske där. En nödlösning gjordes 
i sista stund. Mot deposition erhöll 
rymdgruppen förvaringsskåp på Hu-
manisten, Göteborgs universitet där 
endast det mest nödvändigaste doku-
menten och materialen förvarades.

Till slut var en räddning i sikte. 
Rymdgruppen hade vid det här laget 
blivit en kårförening på Chalmers och 
fick genom detta nu tillgång till lager-
utrymme i det provisoriska kårhuset 
inrymt i Skeppshuset på grund av om-
byggnationer av det gamla kårhuset. 
Hösten 2000 flyttades rymdgruppen 
sina flyttlådor till en källarlokal i So-
liden, byggnaden bakom F-huset. Föl-
jande år fick styret tag på förvarings-
skåp i M-huset där de kunde förvara de 
viktigaste grejerna som behövdes inför 
seminariekvällarna.

Trots att rymdgruppen gick miste av 
sin föreningslokal i F-huset kunde sty-
relsen ändå ganska obemärkt driva vi-
dare med sin verksamhet. Styret foku-
serade mer på att arrangera aktiviteter 
som inte krävde något föreningsrum. 
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Ett redan beprövat kort var studiebesök 
som ofta bar väg till lokala, men även 
regionala, nationella, samt internatio-
nella astronomi/rymdrelaterade verk-
samheter. Ett annat var medlemsmöten 
och seminariekvällar “rymdkvällar” 
med gästföreläsning, dokumentärvis-
ning i en föreläsningslokal någonstans 
på Chalmers. Därtill återinförde styret 
nygamla aktiviteter som sponsrade fö-
retagssittningar och pubar.

Men avsaknaden av egen förenings-
lokal innebar ändå att rymdgruppen 
inte längre kunde erbjuda sina medlem-
mar samma tjänster som innan då de 
hade föreningslokal. Innan kunde man 
som medlem besöka föreningslokalen 
någon gång i veckan under lunchtid. 
De kunde titta runt i rymdgruppens 
bibliotek, eller tidskrift att låna. De 
kunde glutta igenom platsannonser 
från ESA, eller få en andrahands upp-
fattning från en styrelsemedlem om en 
rymdrelaterad kurs.

Avsaknaden av egen föreningslokal 
försvårade också rymdgruppens styrel-
searbete. Mycket energi gick åt att hitta 
en lokal att hålla styrelsemöten i, samt 
att hålla reda på alla aktuella dokument 
som ingick i styrelsearbetet.

I fyra år, från 1998 till 2002 flacka-

de rymdgruppens styrelse runt efter ett 
ställe att ha sina styrelsemöten i. Under 
det första året frekventerade styret ofta 
på Chalmers bibliotek, Nyfiket i kår-
huset, Signes Café i F-huset och Chal-
mers Kårrestaurang. Åren därpå bör-
jade rymdgruppens styrelse hålla sina 
styrelsemöten någonstans i F-huset, 
vanligen i salarna FL11, FL12 och Hil-
bertrummet. Men ofta kom inte styret 
längre än till sittgruppen i F-husets en-
tré där de hade sina styrelsemöten. När 
hösten 2002 kom blev Chalmers nya 

kårhus äntligen färdigställt och rymd-
gruppen blev erbjuden att flytta in den 
och dela lokal med Chalmers Sångkör.

I julas 2007 fick Chalmers Rymd-
grupp erbjudandet att dela lokaler med 
Chalmers Robotförening och Chal-
mers Datorförening. I början av april 
flyttade de in i dem.

Text: Johnny Koroschetz

Skamlös smygreklam för 
redaktionens specialintressen

Du har väl inte missat att CFS, Chalmers FlipperSällskap 
har startat upp? CFS kommer att anordna regelbundna flip-
perträffar, och även ett CM i flipper. Intresserad av att gå 
med, eller vill du veta mer? 

Maila erlandss@student.chalmers.se!
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Skicka dina mingelbilder till finform@ftek.chalmers.se
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Parapadabipapapadapom eller 
bapobäpo? Frågan delade ungdomar 
världen över när Scatman John (John 
Paul Larkin) spred sitt budskap i 
form av den numera legendariska 
skivan “Scatman’s world”. Man-
nen bakom Scatman föddes 1942 i 
Kalifornien och idén till hans första 
hitlåt Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-
Bop) uppstod då han hela sitt liv 
lidit av kraftigt stammande och ville 
inspirerera ungdomar med samma 
problem världen över till att besegra 
sina motgångar. 
Men vad hände då med Scatman? Vart 
tog han vägen? Sanningen är att han 
nu är i Scatland. År 1999 drabbades 
en av vår tids största konstnärer av 
lungcancer. På sin dödsbädd yttrade 
han de bevingade orden “Vad än Gud 
vill av mig är bra för mig. Jag har haft 
det bästa av liv. Jag har smakat skön-
heten”. Detta blir än större om man 
betänker de ord denna poet av vår tid 
nämnde tre år tidigare: “Jag hoppas att 
ungdomarna, när dom sjunger med i 
eller dansar till mina låtar, känner att 
livet inte är dåligt alls. Om så bara för 
en minut”. Vem har väl inte känt så när 
hans djupa texter blandas mellan hans 
till synes innehållslösa trallande?

För att lyfta upp den känslosamma 
stämningen tänkte vi bara påpeka att 
scat utöver att vara en jazzig sångstil 
även är slang för bajsporr. Vi har inte 
lyckats få reda på om det finns ett 
gemensamt språkhistoriskt samband  
mellan scat och skit. Maila finform-
redaktionen om ni har svar på denna 
fråga. Den lycklige vinnaren får ett 
kanske inte helt originalexemplar av 
Scatman’s World och en scatkväll med 
artikelförfattarna.

Fem i topp Scatman!
1. Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop) 
2. Scatmans world
3. Song of Scatland
4. Scat Me If You Can
5. Delat mellan Quiet Desperation för 
den handlar om hemlöshet och Time 
(Take Your Time) för den handlar om 
Anonyma Alkoholister
Bubblare: Alla snubbar vill ju vara katt 
av Scatcat i Aristocats

Alla låtar är från skivan Scatman’s 
World utom Scat Me If You Can som 
är från Take Your Time. Viss förrvir-
ring kan uppstå i och med Scatmans 
låt Time (Take Your Time)  som ej bör 
förväxlas med Take Your Time som är 
titellåt på skivan från 1999.

     Scatman
- älskad och saknad

Vi avslutar med texten till den visio-
nära låten Welcome to Scatland:

Imagine a land of love
Where people have time to care

Where everybody’s equal
And we all tell the truth

If you’re wondering where this
magical place is

You don’t have to look too far
You’ ll find it between your deepest 

dreams and warmest wishes

Text: Emelie Nilsson, Anton Wahn-
ström
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Finform undrade om forna Focumate-
rister ville bidra med lite fochistoria, 
och inom en timme hade Bark och 
Holken (Focumateriet 1989-1992) bi-
dragit med följande:

Bark: Tja, jag kan ju berätta om hur 
flipper kom in i Focus. Det första var 
Flip Flop, ett elektromekaniskt mirakel 
som jag själv ägde men som Focumate-
riet sedermera köpte. Detta bör ha varit 
hösten -89. Det pajjade ofta men drog 
ändå in summor som ditintills varit 
oöverträffade i det då ständigt fattiga 
Focumateriet. Men allting ändrades 
alltså under hösten -89. Jag minns att 
F-styret inte var helt nöjda med detta 
av dem ej auktoriserade initiativ. Men 
de mjuknade när de såg att det flöt in ca 
1000:- extra per månad. Och sittande 
styre avgick ju till Luciasektionsmötet  
-89. Då lade Focumateriet in nästa väx-
el - nästa flipper köptes in Flash.

Holken: Detta köptes in precis då F-
styret byttes ut, så att varken de avgå-
ende eller pågående kunde sätta käppar 

i hjulet. (Backboxen till Flash används 
numer som datorhylla i focrummet. 
Reds. amn.)

Bark: Nu började verkligen pengarna 
strömma in. Focumateriet var något 
att räkna med på sektionen. Vi kunde 
t.ex. bekosta nya svindyra stolar till Fo-
cus och annat pyssel. Men jag kan inte 
minnas om vi köpte något nytt flipper 
den våren. Jag tror inte vi skaffade nå-
got tills vi köpte Vector och då är vi tro-
ligen framme vid vårvintern -91.

Vector var helt värdelöst och var 
jämt paj. Flash rullade dock alltjämt 
med vissa avbrott och var det som höll 
den stadiga pengaströmmen levande. 
Jag minns att vi t.ex. ordnade första 
togafesten i nollperioden som ett kraf-
tigt subventionerat fylleslag. Det bör 
ha varit hösten -91. Återigen, F-styret 
var inte glada...

Holken: Under -88 till -90 arrangera-
des så kallade Sjöslag i focumateriets 
regi. Tanken var att man skulle få en 
trerätters middag för 100 kr inkl. sprit. 
Sedan skulle man gå på PU-konsert i 
kårhuset.

Vi bekostade uppsnyggning av ba-
ren och byggde dit fotstöd (som verk-
ligen var svindyrt) samt ett tak med 
tegelplåt över baren. Vi köpte in en 
uppstoppad mås, toastmasterklocka, 
kopian av hällristningen som ser ut 
som en gris och en skorpion, samt en 
thesamovar.

Bark: Sista flipperinköpet jag var med 
om gällde två flipper, juni -92 tror jag. 
Det var Viking och Scorpions. Jag vill 
besämt minnas att jag vann dem på 
auktion. (eBay var då inte ännu inte 
uppfunnet utan det var säkert Göte-
borgs auktionsverk.)

Det var en del att pilla med innan vi 
fick igång dem, men de blev sedan en 
välkommen avlastning för det gamla 
och slitna Flash. Vector var i det läget 
också totalt insomnat. Jag tror ändå att 
vi faktiskt lyckades få sålt det till någon 
stackare. (Ett försök gjordes senare att 
bygga om Flash till “Fantomenflipper”, 
men legenden säger att MatNatSex för-
störde det tämligen omgående... men 
det är långt efter min tid.)

Hösten -92 börjar jag avveckla mig 

Förr i Focumateriet

Focumateriets första flipperspel

Relik från en svunnen era. Foto: Kristofer Weidow

(fortsättning på nästa sida)
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En ny upplaga av Djungelpatrullen 
har nyligen gått på, och även om det 
var oändligt mycket bättre förr så har 
Finform valt att fråga den nye övers-
ten och rustmästaren om framtiden.

Hej Jonas! Du blev vald till DP-överste 
i tisdags. Hur ser du på det kommande 
året som sektionsaktiv?
Jag ser ljust på det, det är något jag sett 
fram emot hela ettan, och nu är det 
äntligen verklighet!

Alla som kom med i DP 08/09 har ju 
varit med och aspat till synes helhjärtat. 
Har ni fungerat väl som grupp under 
aspningen?
Jodå, det tycker jag allt. Vi har lärt 
känna varandra en hel del sen aspning-
en drog igång och än så länge har det 
inte blivit några slagsmål iallafall.

Det låter ju lovande! Har du/ni några 
konkreta idéer inför året som kommer, 
så som arr utöver de som åligger er eller 
förändringar på återkommande DP-ar-
rangemang?
Något som helt klart ska ändras, och 
som troligen märktes på sektionsmö-
tet, är F-sektionens häfvaktivitet. Nu 
när vi budgeterat för en häfvklocka 
ska den se till att användas! Visst har vi 
spekulerat en del kring det kommande 
året, men inga klara beslut än.

Strålande. Häfvtraditionen har ju ham-
nat lite i skymundan de senaste åren. Vad 

har ni gjort än så länge, två dagar in i 
arbetet?
Hrm.. Jag anar att det du sett av oss hi-
tills har haft mycket med hinkar och 
moppar att göra, men vi har även haft 
vårt första möte med FnollK angående 
nollningen och beställt våra overaller, 
så även småsysslorna är igång!

Ni har alltså kommit igång på allvar. Då 
önskar jag dig och resten av DP 08/09 
lycka till under året som kommer. Du 
ska ha tack och ett grattis till posten som 
Överste.
Tack tack!

Hej Thomas! Grattis till posten som Rust-
mästare i DP 08/09! Hur känns det?
Det känns jättebra. Men lite besviken 
blir man ju, när man har blivit lovad 
en hel läsperiod att aldrig komma med, 
och sen... ja.

Haha! Där motbevisade du allt det gam-
la DP-ordspråket. Varför ville du bli just 
rustmästare?
Jag hade nog från början tänkt mig 

Nu i Djungelpatrullen
överste, för jag gillar att leda och att 
ha lite ansvar. Men när Royne ställde 
upp insåg jag att han var många gånger 
bättre på posten än jag, så det fick bli 
det närmaste. Fortfarande ansvar, men 
inte lika mycket.

Hur ser du på att vara högst ansvarig 
för vår kära sektionslokal Focus? Har du 
några inrednings- eller renoveringspla-
ner du tänker sätta i verket under ditt år 
som DP?
Det ska nog bli spännande. Jag har 
funderat lite på att bygga ut musiksys-
temet med en dator där man enkelt kan 
lägga in egen musik under pubrundor 
o.dyl. Sedan har det talats om en golv-
brunn också... Kanske inte så troligt, 
men man kan ju försöka.

Utmärkta idéer båda två i min mening! 
Lycka till med detta och allt annat du 
kommer att ta dig för under året. Tack 
för intervjun!
Tack själv, och lycka till.

Text: Solmaz Malek

på Focumaterisidan. Nästa inköp kan 
ha varit Taxi. Men det är som sagt efter 
min tid.

Holken: Vår sista insats var nog att 
skriva ihop Focumatvisan under en 
omsits. Den är väl inte helt färdigskri-
ven ännu... 

Bark: Innan flipper kom in i Focus så 
var Focumateriet en “icke-sektions-

förening” med ett fritt antal medlem-
mar - alltså ett sätt att vara minimalt 
sektionsaktiv men ändå få automatisk 
inbjudan till sektionaktivomsits. Focu-
materiet hade alltså ganska många sit-
tande medlemmar. Detta beteende es-
kalerade då Focumateriet fick gott om 
pengar, d.v.s. en hel hög valdes in Lucia 
-89. Detta måste dock ha styrts upp i 
ett senare läge och någon form av plats-
begränsning införts eftersom vi senare 

var 5-6 aktiva, så vitt jag minns.

Text: Solmaz Malek

(fortsättning från förra sidan)
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Marcus & Henriks Road Show
Sverige är som alla vet ett kommunis-
tiskt land i norra Europa. Med ett års 
uppehåll från Chalmers och en läng-
tan efter äventyr i kroppen borde det 
vara ett självklart val att ta sig därifrån 
och insupa den sanna friheten i Ame-
rikas förenta stater. Sagt och gjort, 
jag och Marcus Elmer reste västerut i 
februari och landade i Miami och 30 
graders värme.

Vårt hemland vill ju inte tillåta sina 
medborgare lite äventyr och därför 
tänkte vi ta chansen att äntligen få leva 
ut våra drömmar. Efter ett par dagars 
slappande på stranden och den obliga-
toriska medföljande illröda huden på-
började vi vår resa på allvar. Äntligen 
skulle vi få dra på oss byggarbetshjäl-
mar och resa tvärs över en kontinent på 
en bulldozer! Även USA visade sig dock 
ha sina begränsningar, och det var ty-
värr inte möjligt för oss att köpa vårt 
tilltänkta transportmedel. Efter många 
om och men skaffade vi istället oss en 
Toyota Corolla (stort tack till Jonas 
för insatsen att låna ut en bil) och drog 
iväg över landet.

Varje stad utgör så klart ett eget 
äventyr och det finns många anekdoter 
att skriva om. Vi bestämde oss tidigt för 
att skaffa en souvenir från varje större 
stad och har nu efter snart tre månader 
en vacker samling. Den innehåller allt 
från solkräm från Miami till kattguld 
från Denver. Vi har haft framgångar 
och motgångar, men under hela tiden 
haft väldigt kul. Bland annat tvingades 
vi spränga en taxi i Dallas (vilket gjorde 
att vår souvenir från New Orleans för-
svann) och har spelat i Las Vegas (vilket 
gjorde att våra pengar försvann).

USA är ett land som varierar stort 
i både befolkning och natur, och båda 
har gett oss stora upplevelser. Märk-
ligt nog har de flesta av våra fördomar 
faktiskt bekräftats under resan. Ame-
rikanerna är generellt ett väldigt trev-
ligt folk och tycker definitivt om att få 
prata lite med européer (om inte annat 
så för att få klaga på det orimligt höga 

bensinpriset som nu 
nått över sex kronor per 
liter). I Colorado fick vi 
uppleva extremfallet och 
blev inbjudna på kaffe 
av en trevlig trebarns-
mamma. Hon visade 
sig bo med sin familj i 
ett smärre slott i bergen 
utanför Denver och där 
blev vi sedan kvar i ett 
dygn. Vi lyckades under 
tiden undervisa hennes 
barn i svensk historia och svenska språ-
ket, äta gratis mat som var god samt 
elda upp tallbarr tillsammans med ett 
golfproffs. En udda utflykt helt enkelt. 
Som tur var är det i alla fall en myt 
att amerikanerna inte kan brygga öl, 
utan i själva verket finns det mängder 
av lokala mikrobryggerier som försett 
oss med halvmörk öl under hela resan. 
Förvisso har vi fortfarande inte hittat 
en enda öl som överträffat en Falcon, 
men ändå.

Nu börjar vår resa närma sig sitt slut 
och snart rinner nog sista kulan. Efter 
att ha samlat ihop tio vackra souvenirer 
och rest länge och väl räknar vi dock 

med att kamma hem en bonus på upp 
mot en miljard på slutet. Jag vill re-
kommendera alla kära fysiker en resa åt 
väster och säger som New Hampshire: 
Live free or die!

Text: Henrik Hansson



2322 Bättre Förr!Bättre Förr!

Hej Finform!
Du... måste man vara bög bara för att 
man ***** av en kompis?

Gunnar Sofiasson

Hej Gunnar!
Nej, det måste man inte vara. Fram-
förallt inte om du är en kvinna eller 
flicka.
Wikipedia:  Bög är ett svenskt slang-
ord för en homosexuell man (latinska 
homo betyder just ‘man’).  
Homosexualitet förekommer natur-
ligt till en viss andel, någon till några 
procent, av de flesta kända däggdjur, 
såsom hundar och människor.

Hej Finform!
Jo, efter diverse fysisk aktivitet så ömmar 
ofta mina ljumskar, vad kan jag göra för 
att motverka detta? Problemen inträffar 
t.ex. efter skridskoåkning eller vissa sexu-
ella eskapader.

Kalle Skrevén

Tjenare Kalle
Ljumskar är svåra saker, det är mycket 
som sitter inklämt på ett litet område.
Det framgår inte riktigt typen av smär-
ta, så det får bli en liten genomgång av 
olika typer av problem.
Problem 1: blåmärken från trubbiga fö-
remål. Var försiktig och se till att träffa 
rätt vad som än händer!
Problem 2: stelhet från statiskt arbete. 
Vid fysisk ansträngning är det viktigt 
för muskler och senor att värma upp 
innan hård ansträngning. Detta gör att 
kroppen förbereder sig med att cirkule-
ra vätskor som fungerar som smörjme-
del och gör alltså rörelse lättare, mjuka-
re och smidigare – du kanske har märkt 
att det går att tänja muskler lite mer om 
du ansträngt dom först? Försiktig mas-
sage med exempelvis tigerbalsam kan 
mjuka upp och lindra smärta.
Problem 3: muskel- och senknutar. 
Muskelknutar går att massera om man 
är väldigt försiktig eller om man låter 
en professionell massös/-r eller napra-

pat göra det. Det bästa här är att göra 
det senare.

Hej Tjus
Jo, jag har hört att vissa kvinnor kan 
”prutta” med muttan. Kan män göra 
motsvarande men snálen?

Kontanton

Tja’ru Anton
Ojoj, nu vet jag faktiskt inte vad jag ska 
svara dig. Enkelt sagt borde det vara så 
att män inte kan ”penisprutta” efter-
som det skulle betyda att det kommit 
in luft där det inte borde kunna göra 
det. Det är ju inte ovanligt att kvinnor 
får in luft i slidan vid samlag men det 
är ju för att denna penetreras av något 
och att blåsa in luft i mannens eller 
kvinnans könsorgan kan faktiskt vara 
dödligt då det kan tränga in små luft-
bubblor i de ytliga blodkärlen som i sin 
tur kan orsaka blodproppar. Något mer 
svar kan jag inte ge dig, men jag lovar 
att återkomma om jag stöter på något!

Kram, Lycka till med tentorna och 
Trevlig Sommar till alla!

Text: Mattias Tjus

Tjus sex- och sportspalt

Fysiks “seniorlag”, vinnare av CM i fotboll 2008. Foto: Martin Lillieborg
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Vektorfält och Klassisk Fysik,
Examinator: Henrik Johannesson
Kursutvärderare: Niklas Jakobsson, 
Anna Karlsson
Föreläsningarna upplevs i stort sett 
som bra, det är mycket uppskattat att 
Henrik tar upp lite allmän kunskap 
om vad matematiken och fysiken kan 
användas till, något vi tyvärr får för 
lite av annars. Texten som skrivs på 
tavlan kan dock ibland uppfattas som 
ostrukturerad. Detaljerna i resone-
manget tar större plats än samman-
hanget, vilket medför att det inte alltid 
är lätt att följa tankegången.

Boken Vector Calculus upplevdes 
som något för enkel i förhållande till 
vad kursen innehöll och vad vi gjort 
tidigare. Den gav dock grunderna 
till de som missat dem. Samtidigt 
kompletterade Problemlösningskom-
pendiet boken på ett bra sätt, även 
om en del tyckte att vissa uppgifter i 
PLK var onödigt svåra. Vi ser inget 
skäl att ändra kurslitteraturen, dock 
skulle man kunna informera eleverna 
om att VC är en grundläggande bok 
som bortsett från kap. 8 täcks av PLK 
och därmed kanske inte behövs för 
alla studenter. Om möjligt skulle man 
kunna utöka PLK till att omfatta även 
de delar som tas upp i kursen och 
återfinns i kap. 8 i VC.

Hemsidan är mycket bra, den är 
informationsrik och det är mycket 
uppskattat att föreläsningsanteck-
ningar finns tillgängliga på den, samt 
att tentor lades upp efter förfrågan. 
Vissa förbättríngar kan dock göras; det 
skulle vara bra om föreläsningsanteck-
ningarna uppdateras genom att felen i 
dem rättas till, till nästa år istället för 
att som nu vara samlade i ett erratum 
på hemsidan. Dessutom efterfrågades 
en utskriftsvänlig variant av listan 
med de tal vi är rekommenderade att 
lösa, förslagsvis samlade på en A4-sida.

Datorlaborationerna ansågs ta 
mycket tid i förhållande till hur många 
bonuspoäng de gav, ett större fysikmo-
ment i labbarna efterfrågades också. 
Tidigare inlämningsdatum på båda 
rapporterna hade varit önskvärt, så att 
man hinner få respons på den första 
rapporten, därefter lämna in den 

andra rapporten och få tillbaka denna 
innan tentan. Detta skulle även kunna 
leda till att fler väljer att göra båda 
laborationerna. I år valde nämligen 
många att fokusera på den närstående 
tentan istället för att göra den andra 
laborationen. Responsen Henrik gav 
på lab 1 var däremot till hjälp både 
för rapportskrivningen på lab 2 samt 
kommande rapporter.

I övrigt ansågs räkneövningsle-
darna som bra. Vi rekommenderar ett 
samarbete med föreläsaren i Flerva-
riabelanalys då kurserna till viss del 
innehåller liknande material. Detta 
skulle kunna utnyttjas så att mer tid 
kan läggas på fysiken.

Linjär Algebra och Geometri
Examinator: Jana Madjarova
Kursutvärderare: Anna Colling, Henrik 
Gustafsson
De schemalagda räknestugorna var 
mycket uppskattade och gav bra stöd. 
Övningsledarna var engagerade samt 
gav bra förklaringar. Dock lyftes öns-
kemål om fler övningstillfällen fram 
och det uttrycktes att stundtals var 
väntetiden innan hjälp för lång.

Av kursutvärderingsenkäten 
framgick det tydligt att många tyckte 
att planeringen för uppgifter som 
studenten skulle räkna själv (samt 
de uppgifter som övningsledaren 
skulle demonstrera) inte var i fas med 
föreläsningarna. Flertalet teknologer 
upplevde det som bäst att ligga en bit 
efter planeringen.

Föreläsaren var hos de flesta mycket 
omtyckt. Möjligheten att ställa frågor 
ansågs mycket god och föreläsaren tog 
sig även tid att, efter föreläsningen, 
svara på frågor rörande matematik i 
andra kurser. Det nämndes även att 
det ibland var svårt att se vad hon 
skrev.

Vissa ansåg det vara förvirrande 
med engelsk text och svensk genom-
gång. Många var frustrerade över att 
det endast fanns facit till hälften av 
uppgifterna. I övrigt verkar litteratu-
ren, enligt enkäten, vara lämplig till 
kursen. Det häfte som fanns tillgäng-
ligt via kurshemsidan verkar också ha 
varit uppskattad av de flesta.

Kursen är allmänt mycket omtyckt, 
men, enligt enkäten, inte helt perfekt. 
Föreläsarens insats ansågs mycket bra 
och man tyckte att föreläsningarna var 
inspirerande.

Fysiken Omkring Oss, 
(Halvtidsutvärdering)
Ann-Marie Pendrill, Examinator
Klas Jareteg, Kursutvärderare
Arvid Martinsson, Kursutvärderare
En av de saker som framkom var att 
kursens struktur upplevdes otydlig. 
Många upplevde föreläsningarna 
något “hoppiga”. Kursens upplägg 
diskuterades. Vikt lades vid att det är 
en introduktionskurs och att syftet 
till stor del är att introducera begrepp 
och redskap som ska användas i senare 
kurser.

Många upplevder att syftet med 
kursen inte framkom. Syfte och mål 
har funnits att tillgå på internet och 
har delats ut i häften. Men främst sågs 
det som en effekt av att kursens struk-
tur upplevdes som otydlig.

Många upplever EP-labbarna som 
ett positivt inslag. Detta kunde kon-
stateras utifrån enkäten. Laborationen 
sågs av många som ett intressant och 
lärorikt projekt.

Av enkäten framkommer ing-
ensomhelst diskriminering. Vidare 
tycker en stor majoritet av studenterna 
att klimatet på lektionerna är mycket 
bra. Många upplever möjligheten till 
att ställa frågor som mycket god. Inget 
fall av dumförklaring från läraren 
förekom. Dock diskuterades på lunch-
mötet huruvida eventuell diskrimine-
ring någonsin skulle framkomma på 
en enkät av detta slag. Bättre sätt att 
nå ut till elever?

Tydligare labhandledning önska-
des. Detta framfördes. Endel studenter 
tyckte att uppgifterna var svåra och 
sökte tydligare instruktioner och hjälp 
för att förstå vad man skulle göra.

Lisebergsprojektet fick ett mycket 
gott omdöme. Av utvärderingsenkäten 
att döma var det ett uppskattat och 
givande projekt. Uttryckliga kommen-
tarer framkom angående det positiva i 
att själv få undersöka.

Kursutvärderingar
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Datorintroduktion
Christian von Schultz, Examinator
Håkan Carlsson, Kursutvärderare
Jakob Friman, Kursutvärderare
Kursen fungerar i sin helhet bra. Det 
upplevdes som att flera labbhandledare 
skulle ha behövts. Vi kom fram till att 
labbarna gav mycket och att det var 
ett bra upplägg på dem. Som tidigare 
anmärkts i denna kurs så har föreläsa-
ren ägnat mycket tid åt frågor med lite 
relevans. Detta har föreläsaren tagit 

1995 hittades de första planeterna 
kring en annan stjärna än vår Sol. Se-
dan dess har hundratals planeter påvi-
sats. Många har hittats genom att de är 
såpass massiva och nära deras stjärnor 
att man med teleskop kan se hur stjär-
nan likt en släggkastare vobblar kring 
den gemensamma tyngdpunkten. 
Denna metod har också använts till 
att undersöka stjärnan Gliese 581, även 
känd som Wolf 562.

Namnet Gliese kommer från astro-
nomen Wilhelm Gliese’s stjärnkatalog. 
Gliese 581 befinner sig 20.4 ljusår från 
jorden i stjärnbilden Vågen och är en li-
ten, ljussvag, röd stjärna som benämns 
M2.5V Röd Dvärg.

Stjärnans massa är ungefär en tred-
jedel av solens och har en bolometrisk 
luminositet på någon enstaka procent 
av vår sols. Det som gör Gliese 581 in-
tressant är att de ovan nämnda under-
sökningarna tyder på att det finns tre 
planeter i liten omloppsbana. Det ar-
tikeln [1] i Astronomy & Astrophysics 
manuscript från 6:e Maj 2007 tyder på 

är att det kan finnas minst tre planeter 
enligt följande:

Gliese 581 b har en massa på ca 5% 
av Jupiter och en omloppstid på 5.4 
dygn.

Gliese 581 c har en massa på ca 
1.6% av Jupiter (ungefär 5 jordmassor) 
och en omloppstid på 12.9 dygn.

Gliese 581 d har en massa på ca 
2.4% av Jupiter och en omloppstid på 
ca 84 dygn.

För att jämföra med vårt eget sol-
system är den mest intressante plane-
ten Gliese 581 c. Med en massa på 5 
jordmassor är det en av de minsta s.k. 
exoplaneter som hittats och den lig-
ger dessutom i yttre ändan av vad som 
kallas “the habitable zone” - där det 
troligtvis är lagom strålning för att ge 
liknande förutsättningar för liv som 
jorden!

[1] The HARPS search for southern 
extra-solar planets, Astronomy & Ast-
rophysics

manuscript May 6, 2007

Udry, Bonfils, Delfosse, Forveille, 
Mayor, Bouchy, Lovis, Pepe, Queloz 
and Bertaux

Text: Mattias Tjus

Gliese 581

åt sig det märktes på föreläsningarna. 
Steget mellan första UNIX-labben 
och tillämpad UNIX upplevdes vara 
för stort. I övrigt var innehållet lätt att 
hitta på kurshemsidan.

Den för i år nyinförda labben 
“Tillämpad UNIX” har varit ett 
diskussionsämne. Vissa delar, framfö-
rallt sed-kommandon, har inte känts 
relevanta utan bara tidskrävande. Vi 
kom tillsammans fram till att den de-
len ska bytas ut mot lite introduktion 

till loopar som kan vara användbara i 
både matlab och programmering. Sed-
kommandona ska vara en frivillig del 
för de intresserade.



Nya Finform
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En ny Finform-redaktion valdes på 
sektionsmötet, och vi i gamla redak-
tionen tackar nu för oss. Vi har passat 
på att prata lite med nästa läsårs chef-
redaktör Anton Wahnström.

Grattis till att ha blivit vald som chefre-
daktör för sektionstidningen, hur känns 
det?
Mäktigt.

Era föregångare har ju gjort ett gediget 
jobb och har satt en näst intill ouppnåelig 
standard i den lilla klubb för inbördes 
beundran som vi alla är en del av. Vad 
är er plan för att leva upp till de skyhöga 
förväntningarna?
Ett nollningsnummer samt lite mer vå-
gade artiklar som kanske kan få f-styret 
att gräma sig över censurens avskaffan-
de. Ett annat mål är att försöka förmå 
alla insändarskribenter att sluta skicka 
filer i det värdelösa formatet odt.

Planerar ni några större förändringar 
i innehållet? Vilka delar av tidningen 
kommer att gå i graven, och vilka nya 
kan vi förvänta oss?

Mina redaktörer har planerat att göra 
om hemma hos-reportagen till en natt 
hos-reportage. Får se om det blir epok-
görande, men lite intressant kan det 
nog bli.

Hur ska du få folk att följa deadlines och 
dyka upp i tid (eller alls) på redaktions-
möten?
Locka med folköl till dem som sköter 
sig.

Slutligen, hur känns det att för evig fram-
tid komma att bli kallad Kumla-Frasse?
Postomsits?

Nästa års redaktion består av:
Anton: Engagerad kille i sina bästa år 
som är duktig på svenska både i tal och 
skrift. Gillar att räkna småmynt och 
ser rolig ut när han äter.

Marie: Otroligt het som 80-talsglam-
rockare. Hon tror inte att lära sig han-
tera SPCS är någon match.

Tidman: Har ofta jämförts med 
McGyver och är nästan lika cool men 

snäppet snyggare. Kommer under näs-
ta år se dig genom sin kameralins.

Emelie: Påhittig och flitig tjej som på 
rullande skånska kan berätta de mest 
rafflande historier om allt och ingen-
ting.

David: Sportig kille med yvigt hår och 
fotointresse. Hyser stor förkärlek för 
flipper samt flipperflickor.

Marianne: Hävdar bestämt att hon 
inte gillar att skriva. Hon kommer nog 
att kompensera för detta med att alltid 
sprudla av idéer.

Sofia: Spexig och tuff tjej med iskall 
lugg. Älskar mindre romantiska färje-
resor och är inte alls så överflödig som 
det ryktas.

Bragge: Munnen går varm på denne 
gentleman när han är i goda vänners 
sällskap. Förhoppningsvis blir han en 
lika bra redaktör som pratkvarn.
Gillar fyrverkerier och att kramas.
Text: Kristofer Weidow och Solmaz 

Malek

Detta är alltså nästa års redaktion. Den vakne teknologen inser lätt att det var bättre förr.
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I spit on your grave (1978)
I spit on your grave, eller Day of the wo-
man som den också heter, är en grym 
film om brott och straff. En kvinnlig 
författare flyttar från New York ut till 
landet för att finna inspiration för sin 
nya bok. Bara några dagar efter att 
hon flyttat dit blir hon brutalt våldta-
gen, inte en, utan tre gånger av några 
av traktens invånare. Hon finner sig 
inte i detta, utan utkräver en kallblodig 
hämnd på alla de inblandade männen.

Filmen är kompromisslös och ocen-
surerad och visar ingenting mer än de 
allra viktigaste detaljerna. Man lär inte 
känna karaktärerna mer än ytligt, mil-
jön som visas är begränsad och hand-
lingen är minst sagt minimal. Camille 
Keaton spelar sin roll som den unge 
Jennifer Hill helt strålande och hon 
fyller ensam en mycket stor roll. Utan 
ångest, utan känslor och utan att tveka 
utför hon de handlingar hon avsett 
– och gör det riktigt bra!

Betyg: 3

Kung Fu Zombie (1982)
En vis man lär en gång ha sagt: ”Man 
känner igen ett äkta mästerverk när 
man ser det”. Det kan man dock inte 
säga om Kung Fu Zombie. En brotts-
ling vill utkräva blodshämnd över 
en dispyt med filmens huvudperson 
Billy Chong, så av uppenbara skäl sö-
ker han upp en taoisttrollkarl som han 
ber väcka upp en zombie som ska göra 
grovjobbet åt honom. Oturligt nog be-
finner vi oss i Kina, så Billy behärskar 
Kung Fu som ingen annan och lyckas 
avvärja attacken. Det hela slutar med 
att skurken själv dör och kräver att få 
bli återuppväckt igen – vilket bara gör 
det hela värre.

Bernullis filmhörna
Betygsskala
5 - Ett renodlat mästerverk. Ger ett 
intryck som sitter kvar i månader - el-
ler år.
4 - Otroligt bra film! Mästerlig!
3 - Mycket sevärd film! En film man 
minns.
2 - Sevärd, en bra film.
1 – Man ställer sig hellre och pissar i 
sin garderob.

För den som uppskattar filmtekni-
kens spjutspetsteknologi från åttiota-
let, målningar som skjuter laser med 
ögonen, filmmusik som endast histo-
riens största mästare kan uppskatta 
tillräckligt är detta 80 minuters ren 
njutning!

Betyg: 2

The ninth gate (1999)
Johnny Depp gör i denna film verkligen 
skäl för sin lön, i form av en boksamlare 
som arbetar för ett litet konsultföretag 
som spårar och säljer sällsynta böcker. 
Då filmen utspelar sig får firman i upp-
drag att finna en mytomspunnen bok 
som sägs vara skriven av av djävulen 
själv. Snart visar det sig att Depp inte är 
ensam på sin resa runt jorden i jakten 
på boken och en våldsam kamp både 
mot tiden och andra rivaler startar.

Depp gör en enastående skåde-
spelarinsats som den tystlåtne bokex-
perten Dean Corso. Handlingen är 
mycket mystisk och som tredjeperson 
får man reda på precis lika mycket som 
Dean själv, vilket är väldigt intressant. 
Dock lämnar handlingen en aning 
för mycket till fantasin, istället för att 
förklara händelserna tillräckligt. The 
ninth gate är ändå en klart sevärd film, 
som inte blir sämre varken andra eller 
tredje gången man ser den.

Betyg: 3

The demolitionist (1995)
Alla har vi väl sett Demolition Man av 
Marco Brambilla, med höjdare som 
Sylvester Stallone och Wesley Snipes. 
Inte lika välkänd dock är dess kvinn-
liga motsvarighet The Demolitionist. 
Med jämställdhetens fana högt kan 
man utan att skämmas och med gott 
samvete säga att båda filmerna håller 
precis samma höga klass.

Filmen börjar med att polisen 
Alyssa Lloyd, spelad av Nicole Eggert, 
blir dödad vid en infiltration av en kri-
minell liga. En viljestark och känslo-
kall vetenskapsman, i samarbete med 
en ännu känslokallare borgmästare, 
väcker dock upp henne från det döda 
med hjälp av diverse robotiska implan-
tat och oräkneligt antal kemikalier. 
Priset hon tvingas betala blir att fort-

sätta motarbeta stadens brottslingar. 
Metoden är enkel, mest volter, skott 
avfyrade, fordon sprängda och busar 
fällda på kortast tid vinner. Helt enkelt 
skjuter hon och spränger saker något 
så in i hundan!! Kul? Ja, i fem minuter 
kanske. Vore det inte för att jag redan 
sett oräkneligt antal mycket värre fil-
mer hade jag stängt av direkt.

Betyg: 1

Zombie Strippers (2008)
Vi har väl alla sett grindhousefilmerna 
Planet Terror och Death Proof. De är 
någon form av försök att återskapa en 
B-film, fast med större budget. I min 
mening misslyckas de dock brutalt. 
Filmerna är alltför uppenbart återska-
pade och saknar helt den känsla man 
får från en äkta lågbudgetfilm. Zombie 
strippers påminner i mångt och myck-
et om de filmera – fast i den utform-
ning de borde vara! Filmen överraskar 
med förvånansvärd självdistans och 
ironi och allt som har med genren att 
göra görs parodi av – på ett respektfullt 
men roligt sätt. De första 20 minuterna 
av filmen uppvisar överdrivenhet på 
episk nivå, men om man tar sig genom 
väntar ett helt fantastiskt mästerverk! 
Handlingen är kontinuerlig, manuset 
är precis lagom b-filmsinspirerat och 
Jenna gör sig faktiskt riktigt bra i rollen 
som köttätande zombie. Vad mer kan 
jag säga? Se den!

Betyg: 3

Text: Erik Gallneby





10 Bättre Förr!



Bättre Förr!



Finform hör dig!
“If   lambda = 0 and k = 0 or -1, then the Universe will continue to  expand forever, just like the Americans.”

Niklas Wyllard diskuterar storhetsvansinne i Astroparticle Physics

“...en skiva, förr kunde jag säga grammofonskiva men det är det ingen som vet vad det är nu. En grammofon-
skiva förstår ni barn, det är en grej vi hade förr i  tiden... som snurrar.”

Martin Cederwall minns hur det var förr (NDVB)

“Två är ett väldigt normalstort tal... ungefär likamed ett.”
Cederwall igen

“Kan man inte bara vinkla golvet lite och känna sig glad?”
“Jag tror att det är tvärtom, om man känner sig glad upplever man ofta att golvet vinklar sig lite.”

Cederwall svarar på en elevs fråga om centrifugalkraft

“Jag har jämnt så mycket olämpliga saker i ansiktet, och nästan allt är ditt fel David.”
Marianne

“Ursäkta om min bryska ton fick det att låta som att jag tog dig på allvar,
ett sånt misstag skulle jag aldrig göra.”

Avgående sektionsordföranden visar prov på oanat fin trashtalk-förmåga i diskussion med avgående Fin-
form-chefredaktören

“Om jag bara haft en längre stake så hade det nog gått bra”
Reglerföreläsaren filosoferar under första föreläsningen vilka parametrar som påverkar när man försöker 

balansera ett tavelsudd på fingret

“Jag kanske skriver lite tvärtom här för jag lånade lösningen av en kille.”
Reglerövningsledaren har goda kontakter

“Det känns ambitiöst att försöka bygga världens största igloo. Det kan ta lite tid.”
Per Löfqvist kan det där med framförhållning

“Ja, det är samma låt igen!”
Fredrik Johansson F2 hör El Mariachi för femte gången i rad och tror det är andra.

“Ger man en sånhär uppgift på Maskinsektionen till 150-160 tenterande är det 5-10 stycken som är nära” 
Peter Möller förklarar varför andra sektioner borde lära sig lösa 

andra ordningens linjära diffekvationer med randvärden

Skicka dina citat till finform@ftek.chalmers.se



And the man he steps right up to the microphone

And says just as the timebell rings

Thank you, goodnight, now it’s time to go home

And he makes it fast with one more thing

We are the sultans, we are the sultans of swing.


